U S N E S E N Í č. 101/2018
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 03. září 2018
RO projednala a bere na vědomí:
1. Naplnění Usnesení RO ze dne 13. 08. 2018.
2. Informaci starosty o bezúplatném zapůjčení elektro tříkolky na zkušební provoz.
3. Informaci ředitele ZŠ a MŠ H.M. o počtu a složení žáků ZŠ ve školním roce 2018 -2019
v předloženém znění.
RO projednala a odsouhlasila:
4. Nájemní smlouvu mezi Obcí H.M. a občanem H.M. v předloženém znění.
5. Udělení finančního daru ve výši 3.000,- Kč k významnému životnímu jubileu zastupiteli
obce, občanovi H.M., který mu bude předán na jednání zastupitelstva obce.
6. Plakátovací plocha pro volební kampaň komunálních voleb v obci H.M. bude takto:
Volební strana, nebo sdružení může ke své propagaci využít pouze tyto plakátovací
plochy: úřední deska obce (u dolní autobusové zastávky), obecní nástěnka (u horní
autobusové zastávky), obecní nástěnka (u hlavního vchodu do ZŠ). Materiály k
propagaci a vyvěšení bude přejímat pracovnice obecního úřadu v úřední dny od 05. 09.
2018 do 20. 09. 2018 v rozsahu max. dvou stran formátu A4. Vyvěšeny budou dne 24.
09. 2018. Užití jiných plakátovacích ploch k volební kampani je zakázáno! RO ukládá
vyvěsit odsouhlasený článek na úřední desku obce.
O: starosta
T: do 05. 09. 2018
7. Příkazní smlouvu mezi Obcí H.M. a Ing. J. Schindlerem na provedení technického
dozoru investiční akce „oprava budovy márnice“ v předloženém znění.
8. Nejvýhodnější nabídku od firmy LEDEOS na pořízení 8 ks solárního osvětlení na
hřbitov, do ul. Hliníky a ul. Nádražní v předloženém znění.
9. Žádost o proplacení nákladů do max. výšky 10.000,-kč na vybudování odstavné plochy
pro parkování od občana H.M. v ul. Hliníky.
10. Zřízení dočasného bodu vytyčovací sítě stavby D-1, Říkovice-Přerov na obecním
pozemku p.č. 1455 v k.ú. H.M.
11. Žádost občana H.M. o povolení výkopu v ul. Pod Vinohrady k provedení kanalizační
a vodovodní přípojky k RD.
12. Nabídku na propagaci obce v rámci 100 let republiky v předloženém znění.
13. Žádost o zvláštní používání pozemní komunikace na p.č. 1414/2 v k.ú. H.M. za účelem
napojení sítí NN k RD občanů H.M.
14. Nákup parního čističe na čištění podlah v tělocvičně a dalších podlah v pavilonech
ZŠ H.M. v předloženém znění.
15. Žádost o proplacení nákladů pro ČSZ na výstavu ovoce a zeleniny ve dnech 22. 09. –
23. 09. 2018 ve výši 4.000,- Kč.

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Jan Ščotka, místostarosta obce

